Maia, 09 dee Maio de 20
011

PAGAMEN
NTO DE DIVIDEND
D
DOS
EXER
RCÍCIO DE
D 2010
Nos termos legais, e de
d acordo co
om delibera ção da Asse
embleia Gerral Anual, reealizada em 27 de Abril de
2011, tornaa-se público que, a paartir de 27 de Maio de 2011, serrão colocaddos à disposição dos Srs.
S
Accionistass, através dos intermed
diários finannceiros onde possuam as suas acçções inscritaas na conta de
valores moobiliários esccriturais, os dividendos relativos ao
o exercício de
d 2010 com
m os seguinttes valores por
acção, senddo agente pagador
p
nom
meado para o efeito a Caixa Geral de
d Depósitoos:
Dividend
do Ilíquido/ppor acção ……
……….. 0,033
31 €
Taxa IRS
S/C (21,5%* ) ……………..…
………… 0,007
71165 €
Dividend
do Líquido/ppor acção ………….. 0,025
59835 €
* Nos termos

e para efeitoss do nº12 do arrt.71º do CIRS, a taxa liberatória de retenção
o na fonte apliccável será de 30% sempre que os
dividendos sejam pagos ou colocados à disp
posição em conttas abertas em
m nome de um ou
o mais titularees mas por conta de terceiros não
identificados, eexcepto quando
o seja identificad
do o beneficiári o efectivo, term
mos em que se aplicam
a
as regraas gerais

Nos termos do Regulaamento da Central
C
de V
Valores Mob
biliários, o pa
agamento ddos dividend
dos das acçõ
ões
com o código ISIN PTS
SON0AM0001 será efecctuado atravvés da Centtral de Valorres Mobiliário
os.
o terceiro di a útil anteriior (24 de Maio
M
As acções serão transaccionadas sem direitoo a dividendo a partir do
de 2011) aoo dia de paggamento, incclusivé.
Os Srs. Acccionistas qu
ue não tenham ainda pprocedido à conversão das
d suas accções titulad
das em acçõ
ões
escriturais não poderãão exercer o respectivo direito a divvidendos atté que efecttuem a alud
dida converssão,
através doo seu depóssito junto de
e intermediiários financceiros autorrizados, senndo tais dividendos paggos
logo que effectuada a conversão.
c
Os Srs. Acccionistas que estejam isentos ou ddispensadoss de retençã
ão na fonte de IRC/IRS ou beneficiem
de reduçãoo da taxa de
e retenção na
n fonte de IRC/IRS, no
o âmbito doss artigos 977º e 98º do Código do IRC,
deverão atté ao dia do
d início do
o pagamentto dos divid
dendos faze
er a compeetente provva, através do
intermediáário financeiro.
Pelo Conseelho de Adm
ministração,

